
 Friends of Mark and Abdullah:أصدقاء مارك  َوَعبَداهلل
 شخص ابتعد عن عمله ، وذهب رحلة مع صديقه اليكس، وتعرض لسرقة هناك، من قبل ٣ أشخاص، والشرطة رجعت له 

محفظته،وشكر صديقه بأنه قام بمساعدته. 
 Someone went away from his work, went on a trip with his friend Alex, was robbed there,

 by 3 people, the police returned his wallet, and thanked his friend for helping him
س١: متى رحلة مدريد؟ 

ج١: السبت 
س٢: ملاذا هو أفضل صديق؟ 

 Save is life . ج٢: ألنه أنقذ حياته
س٣: ملاذا كان محظوظ ؟ 

ج٣:  قيل : 
 ١-ألن األغراض كانت في شنطة الظهر. 

٢- أتكفل بأوراقه وبطايقه الرسمية   
٣- ألنها لم تسرق جميع بطاقته االئتمانية. 

( اختلفوا في االجابة بني١ و٣) 
س٤: من هو أفضل صديق، الذي أنقذه في املوقف؟ 

ج٤:  اليكس 
س٥: فكرة املحادثة؟  

ج٥: استطاع ان يبتعد عن عمله 
س٦: 

 ?Q 1: When is Madrid trip
 A 1:Saturday

 ?Q2: Why is the best friend
 .A 2: Because he saved his life

 ?Q3: Why was he lucky?
 ::A 3

 .because the objects were in the back bag - 1 
 he make sure his papers and official cards or - 2

 .because he did not steal all his credit card - 3 - 3 
 ?Q 4: Who is the best friend, who saved him in the position

  A 4: Alex
 ?Q5: The idea of conversation

 A 5: He managed to get away from his work
 :Q6

مظيفة طيران تسأل أحد املسافرين سوف تذهب  من مرور  دبي إلى  كوالملبور و ألنه ال توجد رحلة 
 A flight attendant asks a passenger to go from Dubai to Kuala .مباشرة، الزم يمر بدبي

 Lumpur and because there is no direct flight, it is necessary to pass through
 .Dubai

س١:  أين هي رحلتك أو ماهي وجهتك؟ 
ج١: الخيارات : 

١- دبي  



 ✅ ٢- كواال ملبور
٣- الواليات املتحدة 

٤- روما  
  ?Where is the costumer's destination -1

  A-Dubai
  ✅  B-Kuala Lumpur

   C-United States
 D-Rome

س٢: كم مدة انتظاره في املطار ؟  
ج٢:( تعتمد على حسابالفرق بني  وقت دخوله مطار دبي  ووقت إقالع الطائرة). 

 ?Q2: How long is the airport waiting

رجل ذاهب للمكتبة ويسأل عن كتاب يريد شراءه: 
 :A man goes to the library and asks about a book he wants to buy

س١:  موظف املكتبة  سأله : متى النشر؟ 
ج١: ٢٠١٦ 

س٢: ملاذا ذهب إلى املكتبة؟  
ج٢: لكي يشتري الكتاب 

 س٣: ماذا يريد من املكتبة؟  
ج٣: الخيارات 

١-  ينشئ كتاب 
٢- يبيع كتاب 

 ✅ ٣- يشتري كتاب
 ?Q 1: The library clerk asked him: When to publish

 C 1: 2016
 ?Q2: Why went to the library
 A 2: In order to buy the book

 ?Q3: What does he want from the library 
 A 3: Options

 Creates a book -1
 Selling a book - 2

 ✅ Buying a book -3

عبارة : " كيف نستطيع مساعدتك في حجوزات الطيران؟  
 ?How can we help you with flight bookings"

سبب االختيار (  صوت التليفون أثناء االتصال ثم اختار رقم كذا لكذا.. مثل التحويلة ). 
س١: أين نسمعها؟  

ج١: الخيارات : 
 ✅ ١-تليفون

٢- مطار  
٣- املدرسة 



 ?Q 1: Where to hear it
 :A 1: Options

 ✅ Telephone-1
 Airport .2
 School .3

 someone who exercises: شخص يقوم بالتمرين
شخص يلعب رياضة السباحة في النادي، وهو خارج يصادف مالك الكفتيريا ، وسأله اذا لديه ساندوتش، وانا عادة 

اشرب بروتني، لكن اليوم اشعر بالجوع،   يرد عليه مالك الكفتيريا ال يوجد ،  وأنه نفسه يتعلم السباحة مقابل ١٠٠ 
دوالر،   ثم. يضحك ويقول ٥٠ دوالر ، اخر شي يقول انا امزح معك َوَلن آخذ شيء. 

 If you have a sandwich, I usually drink protein, but today I feel hungry. The owner of the
 cafeteria does not have it, and he himself learns to swim for $ 100, then. He laughs and

 says $ 50, the last thing I say is I'm joking with you and I will not take anything
س١: كم سيأخذ لكي يعطي دروس خصوصية في السباحة؟ 

ج١: الخيارات: 
١- ٥٠ ريال  

 ✅ ٢- ال شيئ .
( البعض جاوب ٥٠ ريال ، والبعض قال الشيئ). 

 س٢: مالذي يفعل ديف عادة بعد السباحة ؟
 ج٢: الخيارات

١-مشروب بروتني شيك
 ٢- القهوة وبعض الكعك

٣-شرب املاء
    ٤- شريحة ساندوتش مع الجنب

 ??Q1: How much will it take to give private lessons in swimming
 :A 1: Options

 SR 50 -1
 ✅ .Nothing .2

Q2: What does Dave usually do after swimming?
A 2: Options

✅ 1. Drink protein-chic
2 - Coffee and some cakes

3. Drink water
4 - sandwich slice with cheese

( مالحظة : سبب اختيار بروتني شيك الن السؤال فيه كلمة عادة ، اذا سؤال لم يكن فيه كلمة عادة وإنما االن مثال 
حيكون ياكل سانودوتش). 

 Girl I met her friend and asked her about the:فتاة قابلت صديقتها وسألتها عن الطقس
 :weather

فتاة  اسمها جني قابلت صديقتها، وقالت لها صديقتها بأن الجود تحول من غائم إلى مشمس، واقترحت عليها  
بالخروج للمشي، ولكن جني رفضت،  ألنها ملزمة بكتابة التقرير ، فقالت لها صديقتها مرة أخرى . 



 A girl named Jane met her friend, and her friend told her that the weather turned from
 cloudy to sunny, and suggested she go out for walks, but Jane refused, because she was

 .obliged to write the report, her friend told her again

 س١: ماهي حالة الطقس ؟ 
ج١: الخيارات: 

 ✅ ١- مشمس 
٢- ممطر 
٣- غائم 

س٢: إلى أين سوف يذهبون/ أو ماذا اقترحت أن يعملوا؟ 
ج٢: الخيارات: 

١- البقاء في املنزل  
٢- االنضمام إلى األصدقاء 

٣-  الذهاب إلى التنزه 
 ✅ ٤- املشي مع بعضهم 

س٣: بماذا كانت جني منشغلة؟ 
ج٣: الخيارات: 

١- زيارة الوالدين 
  ✅ ٢- كتابة التقرير.

 ?Q 1: What is the weather
 :A 1: Options
 ✅  sunny - 1

 Rainy .2
 Cloudy - 3

 ?Q2: Where will they go / or what do you propose to do
 :A 2: Options
 Stay at home

 Join friends .2
 Go hiking .3

 ✅  walking with each other - 4
 ?Q 3: What were Jane busy

 :A 3: Options
 Parental visit .1

 ✅ Write the report .2

 The customer and the waiter:العميل والنادل
  كانت الفتاة (العميلة) في مطعم، والعميلة كانت تتذمر من األكل، ألنه بارد، وَلم يكن نفس طلبها، فاعتذر النادل بقوله 

آسف . 
 The girl was in a restaurant, and the customer was complaining about eating, because it

 .was cold, not the same as her request, the waiter apologized by saying sorry
س١: أين كانت املحادثة ؟ 



ج١:  في املطعم 
س٢: ماذا كانت تفعل الزبونة؟ 

ج٢ تتذمر. 
 ?Q 1: Where was the conversation

 A 1: In the restaurant
 ?Q2: What was the customer doing

 C 2 complaining

 A man asks a woman in the street about a hotel:رجل يسأل امرأة في الشارع عن مكان فندق
 :location

رجل يسأل امرأة في الشارع عن مكان فندق وأخبرته.. ، ونصحته بأن  يستأجر سيارة أجرة، ألن الجو حار.( وقيل ألنه 
يوجد اختالف في الطقس). 

 A man asks a woman in the street about a hotel and told him, and advised him to rent a
 // taxi

 because the weather is hot
 was a difference in weather

س١: أين كانت املحادثة؟ 
ج١:في الشارع 

س٢: ملاذا نصحته بأن يستأجر سيارة أجرة؟  
ج٢: االختيارات: 

✅ ألن الطقس..   ١- ألن الطقس حار.
٢- ألن الفندق بعيد 

س٣:  الرجل سأل عن ماذا؟  
ج٣: عن فندق .. ( اسم الفندق). 

 ?Q 1: Where was the conversation
 A 1: On the street

 ?Q2: Why did you advise him to rent a taxi
 :A 2: Selections

✅ ( الجواب يتعلق بالطقس )  Because the weather is hot .1
 Because the hotel is far away -2

 ?Q 3: The man asked about what
 A 3: ABOUT HOTEL .. (Hotel name

 . Son Sam, and his father Andrwa :.قطعة االبن سام، ووالده آندريوا
طالب ذهب إلى معلمه، قال املعلم : أهال ... ، فاعتذر املعلم النه نسي اسم الطالب،  

سام: انا اسمي سام  
املعلم: نعم انت ولدت في الطائف 

سام: نعم أنا ولدت في الطائف وعندما اصبح عمري ٨ سنوات، انتقلنا ملدينة جدة الن وظيفة والدي هناك، 
املعلم: ماهي وظيفة والدك؟ 

سام: برفيسور ملادة الكيمياء . 
 A student went to his teacher, the teacher said: Hello ..., the teacher apologized for he

 ,forgot the name of the student



 Sam: My name is Sam 
 Teacher: Yes, you were born in Taif 

 Sam: Yes I was born in Taif and when I was 8 years old, we moved to Jeddah because 
 ,my father's job there

 ?Teacher: What is your father's job 
 .Sam: Professor of Chemistry 

 ,Sam met with his friend.التقى سام مع صديقه 
س١: أين يعمل والده؟ 

ج١: بريفسور في جامعة امللك عبد العزيز. 
س٢: ماهو اسم الطالب؟ 

ج٢: سام 
 س٣: أين املحادثة؟ 

ج٣: الخيارات: 
 ✅ ١- في املدرسة. 

٢- في املكتبة 
 ?Q 1: Where does his father work

 .A 1: Prevesor at King Abdul Aziz University
 ??Q 2:: What is the student's name

 A 2: Sam
 ?Q 3: Where is the conversation 

 :A 3: Options
 .At school .1

 in the library - 2

قطعة األخ الذي  عزم أخته هدى على العشاء في املطعم، طلبته أن تأخذ أطفالها معاها أو يمسك أطفالها ، 
وقال لها طيب. 

 The brother who invited his sister Huda to dinner at the restaurant, asked him to take her
 children together or catch her children, and said to her ok

س١: ماذا طلبت أخته/ شقيقها؟ 
ج١: يمكنها أن تأخذ األطفال . 

 ?Q 1: What did his sister / brother request
   A 1: she is could take children

فتاة دخلت إلى محل لكي تشتري مرآة وسعرها٣٠ ريال، ثم  تم تخفيضها  إلى ٢٥ ريال لكي تأخذ 
اثنني. 

 A girl entered a shop to buy a mirror and priced 30 riyals, then cheaper to 25 riyals to
 .take two

س١: كم السعر األخير؟ 
ج١: ٢٥ ريال. 

 ?Q 1: How much is the last price
 C 1: 25 riyals



 News about tennis player:أخبار عن العب التنس
مقطع من أخبار، أن شخص العب تنس، توفي ليلة البارحة،كان مصاب في راسه ولكن سبب  وفاته جرح الرئة  وهو 

كمل مع الفريق الجديد شهرين... ، ودخل املستشفى في الشهر املاضي. 
 A section of the news, that a tennis player person, died last night, was injured in his head

 but the cause of his death was a lung wound he was supplemented with the new team
 two months ..., and hospitalized last month

س١: ماهي وظيفة الرجل املذكورة في األخبار؟ 
ج١: العب تنس محترف 
س٢: ماهو سبب الوفاة؟ 

ج٢: الخيارات : 
 ✅ ١-جرح في الرئة
٢-  جرح في رأسها. 

( اختلفوا في االجابة ، لكن شخص لديه لغة قال جرح في الرئة).  
س٣: متى توفي؟ 

ج٣: الخيارات 
١-الشهر املاضي 

✅ ( مالحظة مهمة:متى مات؟ yesterday هنا انتبهوا يحاولوا يشوشوا عليكم يذكر انه مات امس،  ٢- الليلة املاضية
وبعدها يذكر انه كمل مع الفريق الجديد شهرين ويذكر اوقات اخرى غير مهمه الهدف منها التشويش فقط اما االجابه 

تكون ف بداية حديثه). 
٣- قبل ٣ أشهر  

٤- يوم أمس  
س٤: من هو؟ 

ج٤: العب تنس مشهور  
 ?Q 1: What is the job of the man mentioned in the news

 A 1: A professional tennis player
 ?Q2: What is the cause of death

 :A 2: Options
 ✅ wound in the lung - 1
 .Injured in the head - 2
 ?Q 3: When did he die

 A 3: Options
 last month-1

 last night ✅  -2
 months ago 3 -3

 Yesterday -4

 ?Q 4: Who is it
 A 4: A famous tennis player



شخص حزين أو مستاء، ألنه يريد أن يتخرج، ولكن بقيت له مادة واحدة، ولكن مقاعد املادة في الشعبة 
مكتملة. 

 A person is sad or dissatisfied, because he wants to graduate, but he has remained one
 article, but the material seats in the class are completed

س١: ملاذا كان حزين؟ 
ج١: ألن  مقاعد الشعبة  ممتلئة 

س٢: ماذا نصحه صديقه؟ 
ج٢: أن يتحدث مع الدكتور. 
 ?Q 1: Why was it sad

 A1: Because the class seats are full
 ?Q2: What did his friend advise

 ..A 2: To talk with Dr

فتاة تريد أن تحجز رحلة للذهاب إلى  منطقة ... ولكن ال توجد  رحالت إال يوم السبت والخميس .  
 A girl wants to Reservation a trip to go to an area ... but there are no flights except on

 SaturdayAnd Thursday
 ?Q 1: What is the day available

 A 1: Saturday
 ?Q 1: What is today 

 A 1: Saturday
وقيل : محادثة بني متصل وشركة خطوط طيران ، ويسأل عن رحلة لدولة ".."، وترد عليه بأنه ال يوجد حجز إال يومي 

السبت واألربعاء  ويحجز هو على يوم األربعاء . 
 It was said: a conversation between a connected airline company, asking about a trip to

 the state "..", and stating that there is no booking except on Saturday and Wednesday
 .and he is booked on Wednesday

س١: في أي يوم تتوفر الرحلة ؟  
ج١:  السبت . 

 ?Q 1: On which day is the trip available
 .A 1: Saturday

 :Girl talking to the owner of the supermarket :فتاة تتحدث إلى صاحب السوبر ماركت

س١: متى تحدثت إليه؟ 
ج١: في الظهيرة. 

س٢: أين تحدثت إليه؟ 
ج٢:في السوبر ماركت. 

 ?Q 1: When did you talk to him
 A 1: In the afternoon

 ?Q2: Where did you talk to him
 A 2: In the supermarket



 Conversation Between man and woman:محادثة بني رجل وامرأة
س١: كيف عرفت عن الوظيفة؟  

ج١:الخيارات: 
١- عن طريق الجريدة 
٢- اعالن في الشباك. 

 ✅ ٣-  عن طريق االعالنات
( اختلفوا في االجابة بعضهم قالوا الجواب رقم ٢ وبعضهم قالوا الجواب رقم ٣). 

س٢: كيف يستطيع أن يقدم على الوظيفة؟ 
ج٢: عبر االنترنت 

س٣: متى آخر وقت يستطيع أن يقدم فيه؟ 
ج٣: الجمعة الجاية. 

 ?Q 1: How did you hear about the job
 :1A 1: Options

 Through the newspaper -1
 .Advertisement in the net - 2

 by advertising ads - 3
 ?Q2: How can he apply for the job

 A 2: Online
 ?Q 3: When is the last time he can submit it

 A 3: next Friday

 Doctor explains to students:دكتور يشرح للطالب
س١:مالذي يميز الطالب؟ 

ج١: أنهم يفهموا باللغة العربية واإلنجليزية. 
س٢: ما معنى كلمة " moon“بالفرنسي ؟ 

ج٢:  
  male -١

 ✅  famale -٢
س٢: ما معنى كلمة البشرية؟ 

ج٢: 
 ١-الذكر 

٢- كائن بشري. 
س٣:  هل الطالب اتفق معه في الكالم ام اختلف معه؟ 

 ج٣: الن الطالب اعترض على املعلم في كالمه، وقال املعلم نعم كالمك صحيح.( االجابة باملعنى انه الطالب اختلف). 
 ?Q 1: What distinguishes students

 ❗ .A 1: They understand Arabic and English
 ?Q2: What is the meaning of the word "moon" in French

 :A 2
 Male

 ✅  famale-2
?Q 2: What is the meaning of the word mankind



✅ male -١ 

✅  human being-٢
( البعض اختار ١ والبعض اختار٢). 

مـالحـظة: سـبب اخـتيار الـجواب: .2 ألنـه كـان يتحـدث عـن اكـثر االخـتراعـات تـاثـيرا عـلى البشـر وكـانـت جـميع هـذه االخـتراعـات 
قديمة مثل اختراع العجلة والكتابة والنار

 Note: The reason for choosing the answer is 2. : Because he was talking about the most
 inventive effects on humans and all these inventions were as old as the invention of the

 wheel and writing and fire
 ?Q 3: Is the student agreed with him to speak or disagree with him

 A 3: Because the student objected to the teacher in his words, and the teacher said yes 
 .your words are true

 Japanese conversation:محادثة اللغة اليابنية
س١:  ماهي اللغة التي يدرسها؟ أو ماذا يدرس؟ 

ج١: اللغة اليابنية 
س٢: ماهي وظيفته؟  
ج٣: معلم رياضيات.  

 ?Q 1: What language is taught? Or what is taught
 A 1: Japanese language

 ?Q2: What is his job
 A 3: Math teacher

 Mona's conversation at the university:محادثة منى في الجامعة
منى تداوم في شركه معينه، و املحادثه بني اثنني من  أصحاب منى في العمل، و انها سوف تتأخر قليال  وتأتي 8 و١٥ 

دقيقة. 
 Mona Tadoum in a certain company, and the conversation between the two owners of

 Mona at work, she will be a little late and come 8.15 minutes
س١: :متى تأتي؟ 

ج١: الخيارات؛ 
 ١- ٩.١٥

 ٢-٨
 ✅ ٣-٨.١٥
٤- لن تأتي 

س٢:: 
ج٢: 

 ?Q 1: When will you come
 ;A1: Options

 9.15
 2.8

 ✅ 3-8.15
 Will not come .4



س 3: 
ج 3: 

أستاذ  الجامعة و يريد شراء منزل قريب  من الجامعة : 
استاذ في الجامعة ، يريد منزل يوجد فيه حديقة، وهو ساكن في شقة مكونة من ٣ غرف، وعائلته كبيرة، وساكن في 

الشقة له سنتني، ولديه ٣ أطفال، ويريد منزل بداخله حديقة.  
 A university professor wants a house with a garden. He lives in a three-room apartment.

 His family is large. He lives in the apartment for two years. He has three children and
 .wants a house with a garden inside

س١: ماهي وظيفته؟ 
ج١: أستاذ في الجامعة. 

س٢:ملاذا يريد أن يغير مكان إقامته؟ 
ج٢:  الخيارات  : 

١- لكي يعيش قريب من عائلته. 
 ✅ ٢- يريد مكان قريب من الجامعة.

 -٣
( البعض اختار١ والبعض اختار٢).  

س٣: مكان إقامته حاليًا يعتبر؟ 
ج٣: بعيد عن عائلته 

س٤: ملاذا يريد منزل  وليس شقة ؟  
ج٤: ألن  الشقة ال يوجد فيها  حدييقة 
س٥: أي من الجمل التالية صحيح؟  

ج٥: الخيارات  
 ✅ ١-ال تريد أن تتحدث إليه

٢-لن يستقر ملدة سنتني  
٣-  لن يستقر مع عائلته  

س٦: ملاذا يريد منزل فيه حديقة؟ 
 ✅ ج٦: ألن زوجته تزرع الورد.

س٧: كم مدة سكنه؟  
ج٧: سنتني  

 ?Q 1: What is his job
 .A 1: A professor at the university

 ?Q2: Why would he want to change his place of residence
 :A 2: Options

 .to live close to his family - 1
 .wants a place close to the university - 2

 ?Q 3: The place of residence currently considered
 A 3: Far from his family

 ?Q4: Why wants a house and not an apartment
 A 4: Because the apartment does not have a garden

 ?Q 5: Which of the following sentences is true
 A 5: Options



 ✅ Do not want to talk to him - 1
 will not settle for two years - 2

 will not settle with his family - 3
 ?Q6: Why would a house want a garden

 .A 6: Because his wife plants roses
 ?Q 7: How long is his residence

 A 7: Two years

 :"Conversation about "Biology: "محادثة عن " مادة األحياء
 األخت: ماذا كنت تفعل؟ لم أرك الثالث الساعات األخيرة. 

األخ: كنت أدرس لدي اختبار غدا 
األخت: في أي موضوع  

األخ: علم األحياء / البولوجيا 
األخت: هل تجده صعبًا؟  

األخ: ال ليس صعبًا 
األخت: هل أعمل لك فنجانا من الشاي؟  

األخ: نعم لو سمحت 
 .Sister: What were you doing?  I have not seen the last three hours

 Brother: I was studying I have a test tomorrow 
 Sister: In any subject 

 Brother: Biology / Biology 
 ?Sister: Do you find it difficult 

 Brother: It is not difficult 
 ?Sister: Do I make you a cup of tea 

 Brother: Yes, please 
شخص كان يذاكر، وأخته سألته ماذا تذاكر؟ قال أحياء، وبعدها أو(ثم) حذاكر كيمياء. 

 One was studying, and his sister asked him what he studying? He said biology, and then
 .(or later) I will study chemistry

س١: ماهي املادة التي كان يدرسها عند دخول أخته؟ أو ما هو املوضوع الذي سوف يمتحن فيه صالح؟  
ج١: مادة األحياء 

 ?Q 1: What material did he study when entering his sister?Or what subject will Salah test
 A 1: Biology

 A conversation about octopus specifications:محادثة عن مواصفات األخطبوط
األخطبوط أنواع كثيرة،  

س١: ملاذا يستطيع أن يمدد ويقلص عضالته؟ 
 ✅ ج١: هيكل عظمي مرن.

س٢: اي نوع من األخطبوط يسبب الوفاه؟  
ج٢: مجموعة األخطبوط األزرق 

س٣: األخطبوط سام؟ 
ج٣: فهو مميت لكثير من الناس. 

س٤: ملاذا األخطبوط squeezes؟ 



ج٤: الخيارات:  
 ✅  ١- ألن ليس لديه هيكل داخلي أو خارجي 

 -٢
 ?Q 1: Why can he stretch and contract his muscles

 .  ✅ A 1: Flexible skeleton
 ?Q2:What kind of octopus causes death

 .A 2: The Blue Octopus
 ?Q3: The poison octopus
 A 3: A lot  of human killer

 ?Q4: Why do octopus squeezes
 :A 4: Options

 ✅ because it hasn’t or exoskeleton or endoskeleton   .1 
 flixble and has no bone-٢

 :Pharmacy Conversation: محادثة الصيدلية
امرأة ذهبت إلى الصيدلية لطلب وصفة طبية بسبب األلم في أسنانها، وسألها الصيدلي: هل أتحدث إلى الدكتور لكي 

أحجز  لك موعد  
  A woman went to the pharmacy to ask for a prescription because of the pain in her teeth,

 ."?The pharmacist asked her: "Do I talk to the doctor to make an appointment
س١: أين كانت املحادثة؟ 

ج١: في الصيدلية 
س٢: ماذا طلبت؟ 
ج٢: وصفة طبية 

س٣: ما نوع األلم؟  
ج٣: ألم في األسنان. 

س٤: ملاذا الصيدلي يريد أن يتحدث إلى الدكتور؟ 
ج٤: الخيارات: 

 ✅ ١- يسأله عن الوصفة الطبية؟
٢- يحجز لها موعد؟ 

( ج٤ اختلفوا في االجابة بني ١ و٢ واألغلب قال ١ ). 
 ?Q 1: Where was the conversation

 A 1: In the pharmacy
 ?Q2: What did you ask for

 A 2: A prescription
 ?Q 3: What kind of pain

  A 3: toothache
 ?.Q4: Why does the pharmacist want to talk to Dr

 :A 4: Options
 ?Ask him about prescription

 reserved for her appointment - 2



 because✅  He wants his doctor to prescribe him until the date of the appointment comes
 .the deadline will be delayed

 The manager and secretary :محادثة املدير والسكرتير حول اختيار غرفة االجتماع❗ ❗ ❗
 talk about choosing the meeting room

س١: بني من املحادثة؟ 
ج١: املدير والسكرتير 

س٢: ملاذا اختار الغرفةB ؟ 
ج٢: ألنها أكبر 

س٣: ملاذا طلب االجتماع؟  
ج٣: ملناقشة تقرير مارك. 

س٤: كم وقت االجتماع املطلوب ؟ 
ج٤: ٣ ساعات . 

 ?Q 1: Between the conversation
 A 1: manager  and Secretary

 ?Q2: Why chose room B
 A 2: It's bigger

 ?Q3: Why did the meeting request
 A 3: To discuss the report of / Mark

 ?Q4: How long is the meeting required
 .A 4: 3 hours

  Conversation Between manager and Tom  :محادثة بني املدير وتوم
طلب املدير من توم بأن يأتي بامللف األزرق في االجتماع القادم، في الشهر القادم، ألن امللف ضروري جًدا،... توم 

تأخر عليه ألن املدير طلب بأن يقابله قبل الساعة ٩.٤٥  . 
توم قال امللفات فوق مكتبي: 

 The manager asked Tom to come with the blue file at the next meeting, next month,
 because the file is very necessary ... Tom was late because the manager asked to meet

 .him before 9.45
 :Tom said the files above my decktop

س١: مالعنوان املناسب للقطعة ؟ 
ج١:  امللف األزرق. 

س٢: ماذا طلب املدير من توم؟ 
ج٢: الخيارات : 

١-طلب املساعدة . 
٢- طلب امللفات الزرقاء  

س٣: مالسبب الذي اتصل املدير من أجله؟  
ج٣: 

الخيارات: 
١- أنهم متأخرون. 

٢- أنهم بحاجة إلى املال 
 ✅ ٣- سوف يلتقون  قبل الساعة ١٠ صباحا.



٤-  لرؤية املكتب الجديد  
( اختلفوا في االجابة بني ١و٣ واألغلب قال ٣)  

س٣:  أين كانت امللفات؟ 
ج٣: الخيارات: 

 ✅ ١- مكتب توم
٢-منزل توم 

٣- مكتب املدير. 
 ?Q 1: The appropriate address for the piece

 .A 1: The blue file
 ?Q2: What did the manager ask Tom

 :Options
 .Request for assistance .1

 Request blue files - 2
 Q3:Q 3: The reason why the manager contacted him

 :A 3
 :Options

 ..They are late .1
 They need money .2

 .They will meet before 10am -3
 To see the new office -4

 ?Q3: Where were the files
 :A 3: Options

 ✅  Tom's decktop -1
 House Tom-2

 .decktop of the manager .3

شخص كان في العيادة الطبية، قالت له املوظفه الصباح يوجد مرضى كثير، لكن لدينا موعد في الليل  اذا يناسبك 
، قال : كنت امل احصل في الصباح بس اذا كان ال يوجد إال هو، احجزيه لي 

 The employee said to him: "There are many sick people, but we have an appointment at
 ,night if it suits you." He said, "I hope I get in the morning, but if there is nothing else

س١: ماهو الوقت الذي تكون فيه العيادة مشغولة جًدا؟ / أو ماذا فهمت من النص؟  
 A 1: Options

 ✅ 1 - مزدحم صباحا.
2 - مزدحم ليال  

س٢: كيف كان ردة فعله من املوعد؟/ او شعوره؟  
ج٢: الخيارات : 

١- متوتر 
٢- متحمس  

 ✅ ٣- محبط، خاب امله 
 Q 1: What is the time when the clinic is very busy? / Or what did you understand from the

 ?text
 A 1: Options



 ✅ .busy morning - 1
 .busy night - 2

 ?Q 2: How was his reaction from the date? / Or his feelings
 :A 2: Options

 Tense .1
 excited - 2

 ✅ disappoint .3

Someone you talk toوحده تتحدث ، وتريد أن تصل الشحنة بسرعة.:
 and want to arrive the shipment quickly.

  محادثة بني امرأة ورجل يعمل بالبريد، سالته: كم وزن البكج؟ ..واعطها الوزن والسعر؟..  قالت له: ماهي الخدمات
المتوفره.. قال لها في خدمه سريعه..  سالته: متى عادة توصل الطرود؟  قال الظهر

Conversation between a woman and a man working by mail, I asked him: How much 
weight of the beaks? .. What is the weight and the price? .. She said to him: What services 
are available .. Said her in a quick service .. Salta: When usually arrive packages? He said 

back
  

س١:أين املحادثة؟
 ج١: مسؤول البريد/ مكتب  البريد

 س٢: متى اتصل املوظف؟ متى تصل الطرود؟
 ج٢: في الظهيرة/ بعد الظهر

س٣: أين سوف تصلها طلبيتها؟
ج٣:  الخيارات :

 ١- في املستشفى
٢- في املنزل

✅ ٣- في املكتب
( اختلفوا بني ١ و٢)

 س٤:  ما نوع الخدمة التي طلبتها؟
ج٤: فوري/ مستعجل.

س٥:متى وقت املحادثة؟
 ج٥: في الصباح

Q 1: Where is the conversation?
A 1: mail officials/ OP  post office

 Q2: When will the employee call?? When will the parcel arrive?
A 2: In the afternoon

Q3: Where will she get her order?
A 3: Options:

1- In the hospital
2 - At home

3. In the Office
quickest.4 ( يقال انها جات في ذَا السؤال بس ما عرفت ايش معناها هنا، وبعضهم قالوا الجواب هو في املنزل) 

Q4: What type of service did you request?
A 4: quickest

Q 5: When is the conversation time?
A 5: In the morning



Two people talk and the weather is rainy:محادثة بني شخصني عن الجو املمطر 
س١: ماذا سيفعلون ألنهم شعروا بامللل؟

ج١: يذهبوا ليشاهدوا فلم في املول.
Q 1: What they will do because they feel bored

C1: They go to see a movie in the mall

شخصني تقابلوا في مدينة شنغاهاي، وواحد ذهب إلى طوكيو، ويسأله أين أتولد؟:
Two people met in Shanghai, one went to Tokyo, and asked him where he was born?

س١:أين أتولد؟ / أين سوف يسافر؟
ج١: مدنية شنغاهاي.

 Q 1: Where was he born?Where will he travel?/
❗ A 1: Shanghai City.

pop بوب:
 شخصني يتحدثون، وأحدهم قال: بأنني ولدت سنة..، والثاني اسمه بوب، قال ولدت سنة ... 

Two people spoke, one of them said: I was born a year .., the second named Bob, said he 
was born a year
س١: متى ولد بوب؟

 ج١: الخيارات:
✅ ١- ١٩٨١

٢- ١٩٨٥
Q 1: When was Bob born?

A 1: Options:
✅ 1981

1985
)

A computer with a virus inside: جهاز حاسب ، وفيه فايروس
 القطعة تتحدث عن "” فايروس PC". والذي  قام بتصميمه اثنان من باكستان.

.The piece talks about a virus that was designed by two Pakistanis
س١: من أين أتى الفايروس؟ أو من ماذا الفايروس؟ أو سبب ظهور الفايروس؟ أو من اخترعه؟

ج١: الجواب يوجد فيه كلمة"two people"  " اثنان من باكستان ". ( هم من اكتشفوه لذلك سموه ب PC نسبة إلى 
أسمائهم 

س٢: من الذي يساعد على إصالح الجهاز؟ 
 Dave :ج٢

س٣:مالفكرة الرئيسيّة للمحادثة؟ 
brain ..... of PC virus :ج٣

س٤: ماملشكلة التي ظهرت في الهاردسك؟ 
.(impact) ج٤: اإلجابة فيها كلمة

 Q 1: Where did the virus come from? Or what is the virus? Or why the virus appeared? Or
?who invented it

":A 1    ."Two people from Pakistan
?Q 2: Who helps to repair the device



A 2: Dave
?Q3: The main idea of conversation

brain ..... of PC virus :ج٣
?Q 4: What is the problem that appeared in Hardsk

:A 4

محادثة عن زوجني ، الزوج سأل الزوجة اذا تريد الخروج خارج املنزل أم ال، فأجابته: ال تريد الجلوس 
في املنزل، ومشاهدة التلفاز، وأن تطبخ العشاء.

 A conversation about a couple, the husband asked the wife if she wanted to go out or not,
.she replied: Do not prefer to sit at home, watch TV, and cook dinner

س١:  ماذا قرروا أن يفعلوا ؟
ج١:  الخيارات:

١- تطبخ
٢- مشاهدة التلفاز

✅ ٣- البقاء في املنزل؟ 
?Q 1: What did they decide to do

:A 1: Options
Cook .1

watching television - 2
✅ Stay at home -3

Conversation Between Ahmad and The foreigner:محادثة بني أحمد واألجنبي
األجنبي يسأل أحمد، من أين أنت؟ أحمد: سعودي ، فقال له األجنبي إن لغتك ممتازه،... وهم متواجدين في لندن.

 The foreigner asks Ahmed, where are you from? Ahmed: Saudi, the foreigner said to him
that your language is excellent, ... They are in London

س١: ماهو رأي األجنبي بتخصص أحمد؟
(wow اخر املحادثة ذكرت كلمة ) ج١: أعجبه

س٢: أين كان اللقاء؟
ج٢: الخيارات: 
١- قيل انقلند
٢- الواليات

٣- روما
:A 2: Options

Anqland -1
States .2
Rome .3

✅ Ustens Steed- 4
( مالحظة:  قيل بأن الخيارات مافيها انقلند ، واالجابة يوتناسز ستيد).

?Q 1: What is the opinion of the foreign specialist Ahmed
A 1: he liked it (last conversation I mentioned wow)

?Q2: Where was the meeting
:A 2:: Options

Anqland -1
States .2
Rome .3



❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ✅ Ustens Steed- 4

 Air Conditioner is not work:املكيف العطالن
شخص كان لديه مكيف معطِّل وحار، وتحدث إلى املسؤول وطلب بأن يأتي أحد إلصالحه ، وأخبره املسؤول بأنه ال يوجد 

عمال اآلن، فسأله متى سيأتون؟، قال ال أحد يعلم :
 A person with a broken, hot air conditioner spoke to the official and the officer told him that

the worker was not available now
س١: اختر الصحيح مما يلي:

ج١: الخيارات:
١- املكيف  متعطّل، والعامل سوف يصلحه.
✅ ٢- املكيف متعطّل، وال يوجد أحد يصلحه.

٣- املكيف ليس متعطّل، وال يوجد أحد يصلحه.
٤- املكيف ليس متعطّل، ويوجد أحد يصلحه.

 س٢: 
ج٢:الخيارات :

١- يمكن ألي شخص أن يتأكد من أنه سيأتي
٢- يمكن ألي شخص أن يتأكد من أنه لن يأتي 

٣- ال أحد يدري متى سوف يأتي .
٤- فقط من في املكتب يعرفون متى سوف يصل .

( بعضهم اختاروا ٣ وبعضهم ٤) 
:Q 1: Choose the correct of the following

:A 1: Options
.The air conditioner is not work, and the worker will fix it - 1
✅ The air conditioner is not work, and no one approves it - 2
.The air conditioner is work, and there is no one correct it  -3

 .The air conditioner is work, and there is someone who fixes it -4
:Q2

:A 2: Options
Anyone can make sure that they come .1

Anyone can make sure it does not come .2
.No one knows when he will come-3

.Only those in the office know when they will arrive-4

Two people met at the airport in the same place:..شخصني التقوا  في املطار في نفس املكان
س١: ماهو اليوم الذي اتفق الشخصان عليه؟

ج١:
?Q 1: What day did they agree

:A 1

technology :التكنولوجيا
س١: ماهي النقطة الرئيسيّة للمحاضرة؟

ج١: تطور التكنولوجيا
س٢: عن ماذا سأل  الطالب؟



ج٢: سألوا عن معنى التكنولوجي .
س٣: مالشيئ الذي ذكره االستاذ في تميز األجهزة الذكية؟ 

ج٣:الخيارات 
✅ ١-شراء منتجات 

٢-ألعاب 
٣- حاسبة

٤- التقاط الصور .
س٤: ماذا يريد الطالب من األستاذ؟ 

ج٤:  أن يشرح شيئ . 
?Q 1: What is the main point of the lecture

A1: Evolution of technology
?Q2: What did the students ask

..A 2: They asked about the technological meaning
?Q 3: What is mentioned by the professor in the excellence of smart devices

A 3: Options
✅  buy products-1

Games-2
Calculator .3

.Taking pictures .4
?Q4: What does the student want from the professor

.A 4: To explain something

London:لندن
Conversation Between two people..محادثة بني شخصني

س١: أين كانت املحادثة؟ 
ج١:  A 1: الخيارات 

١- الواليات املتحدة 
٢- استراليا 

٣- كندا 
✅ ٤- انقلند 

 .( مالحظة: أثناء املحادثة قالوا إن املحادثة في لندن، وانقلند اكبر دولة في اململكة املتحدة  فهي االجابة األقرب 
للصحة). 

?Q 1: Where was the conversation
A 1: الخيارات 

A 1: A: Options
United States .1

Australia .2
Canada .3

✅ Inqland -4

"” Radio stations called        "KPMV" برنامج قناة إذاعية اسمها
س١: ماهو اسم القناة؟ 

KPMV:ج١
س٢: ماهو رأي املتحدث بشأن قناة األطفال؟



ج٢: الخيارات :
١-تعلمهم األخالق.

✅ ٢- تجعل األطفال يفرقون بني الصح والخطأ
س٣متى يبدأ البرنامج؟

ج٣: الخيارات.
١- كل يوم الساعه ٨:٣٠

✅ ٢- كل يوم ثلثاء الساعه ٩
٣- كل يوم الساعه ٩صباحا

٤- كل يوم ثلثاء الساعه ٨:٣٠
س٤: ما اسم البرنامج؟

ج٤: البرنامج التركي “ايسالني"
?Q 1: What is the name of the channel

A 1: KPMV
?Q2: What is the speaker's opinion about the children's channel

:A 2:A 2: Options
.teach them ethics - 1

✅ .Make children differentiate between the right and wrong - 2
?Q3 When does the program start

.A 3: Options
Every day at 8:30 -1

✅ Every day Tuesdays 9 am 2
Every day at 9 o'clock A.M  -3

Every Tuesday at 8:30 -4
?Q4: What is the name of the program

A 4:Turkish movie sIslane
يسأل عن البرنامج حق األطفال وكتبت الجواب ان القصص املخيفه تعلم األطفال

:Discuss two people from cowboys:مناقشة شخصني من رعاة البقر
س١: عن ماذا يتناقشون؟

ج١: الصحة. 
س٢: شخص يسأل اآلخر، ملاذا لم تذهب إلى املستشفى؟

ج٢: ١-  ليس لديه وقت، وهو مشغول، ألن عائلته رجعت من السفر.
?Q 1: What are they discussing

.A 1: Health
?Q 2: Someone asks the other, why did not you go to the hospital

A 2: 1- He has no time, and is busy, because his family returned from traveling

 A woman calls on the drivers and asks him: امرأة تتصل على السائق وتسأله أين هو؟
where he is

س١:  ماذا كان لدى املرأة؟ 
ج١: أطفال 

س٢: ملاذا كانت تريد الذهاب إلى ميغا مول ؟
ج٢: لكي تشتري أثاث ( مالحظة: املقطع قال إنها حتشتري كرسي وطاولة...إلخ). 

س٣: أين ذهبت؟ 



ج٣: إلى املول.
?Q 1: What did the woman have

A 1: Children
?Q2: Why would you want to go to the Mega Mall

.A 2: In order to buy furniture
?Q 3: Where did you go

A 3: To the mall

:Engagement Girl:خطوبة فتاة
فتاة  تتصل على صديقتها ، وتخبرها بأنها اتخطبت، وترد عليها صديقتها "  مبروك"، وسوف تنشغلني مثلي.

 A girl calls her friend, and tells her that she has engaged, and her friend "Mabruk" answers
her, and she will be busy Like me

س١: ماهي حالة صديقتها " ليلى"؟
ج١: الخيارات: 
✅ ١- متزوجة.
٢- لديها أطفال 

٣- لديها وقت فراغ كثير 
٤- غير مرتبطة 

?Q 1: What is the case of her friend
:A 1: Options
✅ .Married .1 

Have children .2 
Have a lot of free time .3 

single .4 

 Someone wants Reservation for his wife after:شخص يريد أن يحجز لزوجته بعد رمضان
:Ramadan

س١: ملن سوف يحجز؟ 
ج١: لزوجته.

?Q 1: Who will be Reservation
.A 1: For his wife

 A person Reservation a room for his wedding after:شخص يحجز قاعة لزواجه بعد رمضان
:Ramadan

  شخص يريد أن يتزوج،  واالن هو يكلم وكالة سفر،  لكي يحجز مكان جميل لشهر العسل له ولزوجته،
 Someone wants to get married, and now he is talking to a travel agency, in order to

reserve a beautiful honeymoon for him and his wife

س١: ملاذا يحجز القاعة؟
ج١:./لشهر العسل

س٢: 
ج٢: رمضان 

 ?Q 1: Why is the hall Reservation
C1:/🌚 Honeymoon

:Q2
A 2: Ramadan



Camel Racing:سباق الهجن
س١: من الذي فاز؟ 

ج١: الخيارات :
✅ ١- الجمل 

٢- املدرّب 
٣- الراكب.

?Q 1: Who won
:A 1: Options

✅  the camel - 1
Trainer -2

Passenger -3

 A teacher tells her:معلمة تقول لطالبها أخذنا الفصل الثالث، وسوف ننتقل إلى الفصل الخامس
:students we took the third chapter, and we will take to chapter five

س١: ملاذا حذفت الفصل الرابع؟
ج١:الخيارات :

✅ ✅  ١-ألن ليس له عالقة  باملقرر التعليمي/ الدورة.
٢- املعلمة ال تهتم فيه.
٣- ألنها انتهت منها. 

٤- ألنها سوف ترجع لها مستقبال.
?Q 1: Why did you delete chapter four

 :A 1
1-Because it has nothing to do with Course✅

2- teacher find its not interest
3 - because it ended them.

 4 - because it will return to them in the future.

train/Airport Declaration: إعالن في أو القطار/املطار
يرجى االنتباه: هذا اعالن تغير املنصات، هل يمكن للمسافرين تغيير املنصات. من فضلكم انتقلوا من املنصة٢ الى 

املنصة٣ 
 Attention Please: this is a change of platforms announcement, can passengers change

platforms.  Please proceed  from platform 2 to podium 3
س١: أين هذا اإلعالن؟ 

ج١: في محطة القطار < مالحظة قيل القطار والسبب الن املنصات عادة ال تكون اال في محطات القطار
س٢: ماذا ينبغي على املسافرين أن يعملوا؟ 

ج٢/:  ينبغي عليهم االنتقال من املنصة٢ الى املنصة٣
?Q 1: Where to advertise this announcement

> A 1: At the train station
?Q2: What should travelers do 

A2: They should move from Platform 2 to Platform 3 

:King Faisal Hospital:مستشفى امللك فيصل
شخص يطلب واحد يوصف له  مكان مستشفى امللك فيصل، ...



... ,One person asks to be described as the location of King Faisal Hospital
س١: أين تقع مستشفى امللك فيصل؟

ج١:  في شارع امللك عبد العزيز.
?Q 1: Where is King Faisal Hospital

A 1: On King Abdul Aziz Street

 Someone asks a girl about the:. شخص يسأل فتاة عن املتحف،.. وقالت له خذ باص
.museum, .. She told him to take a bus

س١: ماذا فعلت الفتاة؟ كيف كان شعور الفتاة؟
ج١: ساعدت الرجل./ كانت متساعدة.

س٢: يسأل عن ماذا؟ 
ج٢: مكان الباص 

س٣:     ماذا اقترحت املرأة على الرجل؟ 
ج٣: الخيارات:
١- يذهب برجله

٢- يذهب بالتكسي
.✅ ٣- يذهب بالباص

س٤: املرأة التي قامت بمساعدته هي:
ج٤:  موظفة/ تعمل  في السياحة.

س٥: ملاذا اقترحت عليه أن يذهب بالباص؟
ج٥: ألن الطقس حار جدا.
س٦: أين مكان املحادثة؟ 

ج٦: الخيارات 
١- الشارع
٢- املطار 

مالحظة في اختالف في االجابة ١ و٢.
٣- في بيت الرجل 
٤- في فندق النخيل

?Q 1: What did the girl do? How was the girl feeling
A 1: Helped the man

?Q2 : Ask for what.
A 2: The place of the bus

?Q 3: What did women suggest to  the men
:A 3: Options

go to his man - 1
Go in Tksi - 2

✅ .go by bus - 3
:Q 4: The woman who helped him are

A 4: Employee / working in tourism
?Q5: Why did you suggest he go by bus

A 5: Because the weather is very hot
?Q6: Where is the conversation

A6: Options 
The street -1 



Airport .2 
in the man's house - 3 

At the Palm Hotel -4 

Madain Saleh :مدائن صالح
محادثة بني سائق أمريكي ، ورجل سعودي

 ،- يقول السعودي: ما رأيك في مدائن صالح؟  
-االمريكي: واو جميلة ،  اين تحب السفر ؟  

السعودي:  أحب مصر وتقريبا أذهب إليها كل سنة-
-Conversation Between American driver and Saudi man
-?says the Saudi: What do you think of Madain Saleh - , 
-?American: Wow beautiful, where do you like to travel -
- Saudi: I love Egypt and almost go to it every year
.قيل :يسأل شخص عن مدائن صالح ، وهي من اآلثار القديمة. توجد في السعودية،.. وهي جميلة، .. ماذا تفعل في -

أمريكا؟ قال له بأنه يدرس.
 A person asking someone about Madain Saleh, It is an ancient antiquities.. is in Saudi

.Arabia, .. It is beautiful, .. What do you do in America? He told him that he was studying

س١: من أين أنت ؟
ج١: مصر 

س٢: أين مكان املحادثة؟ 
ج٢: الخيارات :

١- مصر  
✅ ٢- امريكا 

٣- الجيزة
✅ ٤- مدائن صالح

( مالحظة البعض اختار امريكا والبعض اختار مدائن صالح) 
س٣: أين يريد السفر؟
ج٣: إلى مدائن صالح

?Q 1: Where are you from
A 1: Egypt

?Q2: Where is the conversation
:A 2: Options

Egypt1-
America .2

Giza - 3
✅ Madain Saleh - 4

?Q3: Where does he want to travel
A 3: To the cities of Saleh

شخص يقول آلخر بأنهم سوف يذهبون للتسوق يوم الجمعة،... فرد عليه بأن لديه محاضرة/درس.
 Someone tells the other that they will go shopping on Friday, ... replied that he has a

.lecture / lesson
 س١: 

ج١؛ محاضر 



:Photography session:جلسة التصوير
شخصني قاموا بعمل جلسة تصوير،... قالت له أخيرا سوف نرى صورتك عبر الويب.

 Two people did a photo session, ... she finally told him we would see your picture across
.the web

س١: أين ستكون الصورة؟ 
ج١: الخيارات:

١- الجرائد
٢- املجالت 

✅ ٣- على االنترنت .
?Q 1: Where will the picture be

:A 1: Options
Newspapers -1

Magazines -2
✅ .Internet- 3

( اختلفوا في االجابة بني ١ و٣، وسبب اختبار ١: النه قال سوف أقوم بمقابلة مع صحفي، واخر املحادثه املرأة قالت 
.(you will see your photo around the world

Car racing:سباق السيارات
شخص يكلم صديقه، بأنه ذهب إلى سباق السيارات ، .. وانكسرت يده هناك.

 Someone talking to his friend, that he went to the car race, .. and his hand was broken
.there

 س١:أين كان  في  اجازة نهاية األسبوع؟
ج١: في الصحراء / نزهة برية

س٢:ملاذا صديقه أتفاجئ  عندما رآه؟
ج٢: اتكسرت يده.
س٣: كان مع من؟

ج٣:الخيارات:
✅  ١-مع أصدقائه.
٢- فريق السيارات.

?Q 1: Where was the weekend
:A 1/In the desert / wild picnic

Q2: Why his friend was surprised when he saw him
.A 2: His hand is broken

?Q 3: Who was with
:A 3: Options

✅ with his friends - 1 
Car team -2

:Adam and his friend Dave:آدم وصديقه ديف
 ديف يسأل ادم  عن حاله،  فاجابه ادم: لست بخير .. أريد أن  اتعلم لغه مندراني وهي لغة صعبة  .. قاله ديف تعلم 

اللغه اليابانيه مثلي  اسهل لك،  قال ادم:  ال .. قال ديف:  سوف أرسلك لدكتور يعرف اللغه الصينيه وسوف  يساعدك ...
 Dave asks Adam about his situation. Adam replied: I'm not okay. I want to learn Mandarin

 language, which is a difficult language. Dave said learning Japanese is like me. It's easier.
.Adam said: No, Dave said, I'll send you a doctor who knows Chinese

آدم يريد أن يتعلم اللغة الصينية تسمى: املنداني.



.Adam wants to learn the Chinese language called: Mandarin
س١: ماهي اللغة التي يريد أن يتعلمها  آدم؟

ج١: الخيارات :
✅ ١- املندرين 

٢-اليابنية 
٣- العربية

??Q 1: What language does Adam want to learn
:A 1: A 1: Options

✅ The Mandarin .1 
Japanese .2 

Arabic -3 

The girl and the taxi:الفتاة وسيارة األجرة
 فتاة ركبت سيارة أجرة، وكانت تتفاوض مع السائق في السعر، فقال لها املشوار ب٣٠ ريال، فقالت له اجعله ب٢٠ ريال، 
فلم يرضى، ثم اتفقوا  على أن  السعر يكون  ٢٥ ريال، .. قالت له: أنهامستعجلة ولديها اجتماع،..  فقال: أوعدك بأنني 

سوف أوصلك بسرعة،  بعدها قالت له ال تسرع أريد أن أصل حي.
 A girl installed a taxi and was negotiating with the driver at the price. He told her the

 journey at 30 riyals. She told him to make it for 20 riyals. He did not accept. Then they
 agreed that the price would be 25 riyals. She said to him: I am in a hurry and have a
meeting. That I will get to you quickly, then she told him not to hurry up I want to live

س١: كم تكلفة املشوار/ أخر سعر؟ 
٢٥ ريال.

س٢: 
ج٢:

?Q 1: How much does it cost/The last price
.SAR 25

:Q2
:A 2

:Conversation by Professor Coether:محادثة البرفيسورة كوثر
س١: البرفيسور  كوثر ماذا طلبت منهم؟

ج١:  يفتحوا الكتاب. 
?Q 1: Professor Kawther what did you ask them

.A 1: Open the book

the hotel:الفندق
شخص ذهب إلى فندق، .. أعطاه املوظف السعر، ... 

... ,Someone went to a hotel, .. the employee gave him the price
س١: كيف تحب أن تكون طريقة الدفع؟ 

ج١:  بطاقة ائتمان.
?Q 1: How would you like to be a payment method

.A 1: Credit Card



Conversation Between Tom and Ben:محادثة بني توم وبن
شخصني ، واحد مدرس ثانوي، واآلخر مدير  الفندق، ويسألون بعضهم حول وظائفهم، وكل واحد فيهم يقول شعوره فيها، 

هل هي ممتعة أم مملة..الخ.
 Two people, one secondary teacher, hotel manager, and ask some of them about their

.. jobs, and each one of them says he felt it, is it fun or boring .. Etc
س١:  ماهي وظيفة بن الجديدة؟ 

ج١: معلم  ثانوي في املدرسة
س٢: كيف هو شعور توم في عمله؟

ج٢: فيها تحدي.
?Q 1: What is the new Ben

A 1: high school teacher
?Q2: How is Tom feeling in his work

A 2: challenging and low         

Ali  trip’s :رحلة علي
رحلة علي من جدة،... متى سوف تتأكد وترد إليه خبر؟

?My trip from Jeddah, ... When will you be assured and you will receive news
س١: علي .. يذهب إلى جدة.

ج١: ١- اليجب
٢- ال ينبغي

٣- يمكن 
٤- ربما 

.Q 1: Ali .. Go to Jeddah
 :A 1

 must not  - 1
It should not .2

Can .3
✅  Might .4

 Two friends talking about health and .شخصني اصدقاء يتحدثون حول  الصحة و الرياضة
.sport

س١:عن ماذا يتحدثون؟ 
ج١/الخيارات:
✅ ١- الصحة

٢- األكل
٣- الرياضة

 س٢: ماذا كان يفعل "..." عندما  عزمه صديقه؟
ج٢:  اعتذر الن لديه تمارين رياضة 

س٣: ملاذا  الرياضه مهمه ؟ 
ج٣: الخيارات:

١- ألن الجسم الحلو يعجب البنات 
 ✅ ٢-  لكي  عندما يكبر يصبح قوي و صحي

٣-  لكي  ينقص الوزن. 
?Q 1: What are they talking about



:A / Options
✅ Health -1

eating - 2
Sport .3

?Q 2: What was he doing "..." when his friend decided 
A 2: I apologize because he has exercises

?Q3: Why sports is important
:A 3: Options

because the sweet body admires girls - 1
✅ so that when he grows up strong and healthy - 2

to reduce weight - 3

The importance of mobile :أهمية الجوال
معلم يشرح لطالب عن  اهميه الجوال و ذكر مثال ايفون ٦

 A teacher explains to students about the importance of mobile and mention the example of
iPhone 6

س١: ماذا يريد أن يوصله املعلم؟  
ج١: الخيارات:

١-االستاذ ينصح الطالب بأن يشتروا ايفون٦ 
٢- ( فيه عن املميزات لألجهزة الذكية). / او شراء املنتجات  

س٢: ماهي املميزات التي ذكرها املعلم في املحادثة؟ 
ج٢: بيع املنتجات

?Q 1: Q 1: What does the teacher want to do
:A 1: Options

Professor advises students to buy iPhone 6 - 1
Or purchase products / .(the features of the smart devices) - 2

?Q2: What are the features mentioned by the teacher in the conversation
A 2: Selling Products

Conversation Between a man and his wife: محادثة بني رجل وزوجته —
وقيل : تقوله نذهب إلى السوق ، فيقول الزوج:  ال ، سوف أذهب إلى ........ ؟

?........ It was said: say you go to the market, the husband says: No, I will go to
س١:  ماذا  كانت املرأة تريد ؟

go out  :ج١
س٢: إلى أين قرر الزوج أن يذهب؟ 

ج٢:  املحاضرة  
?Q 1: What did the woman want

A 1: go out
?Q 1: Where did the husband decide to go

A 1: The lecture

Noura:نورة
نورة ذهبت إلى موعد، عند أخصائي التغذية أو الحمية.

Noura went to an appointment, when a nutritionist or dietician



س١: ملاذا ذهبت نورة عند أخصائي التغذية؟
ج١؛ الخيارات:

١- لكي يحجز لها موعد عند دكتور أحمد 
 ✅ ٢-ألنها تشعر بألم في أسنانها وتأكل بصعوبة
?Q 1: Why did Noura go to a dietician

:Options
in order to reserve a date for Dr. Ahmed - 1

✅ because she feels pain in her teeth and barely eat it - 2

:Camp and John:املخيم وجون
ذهب جون إلى مخيم مع اصدقائه ، واتكسرت يده، وال يستطيع أن يحل االختبار، وصديقه تفاجئ عندما رَآه وقال له كلم 

الدكتور. 
 John went to camp with his friends, his hand was broken, he could not solve the test, and

..his friend was surprised when he saw him and told him to speak to Dr
س١: أين ذهب في اجازة االسبوع املاضية؟ 

ج١: إلى املخيم
س٢:ذهب مع من؟ 
ج٢: مع أصدقائه

س٣:صديق جون ملاذا تفاجئ عندما رآى صديقه؟ 
ج٣: ألن يده مكسورة.

?Q 1: Where did he go on vacation last week
A 1: To the camp

?Q2: Who went with
A 2: With his friends

?Q 3: Friend John Why are you surprised when he saw his friend
.A 3: Because his hand is broken

:Person at meeting: شخص في اجتماع
 س١: نوع اإلجتماع؟

ج١:  الخيارات:
✅ ١- أعمال 

✅ ٢- حكومة
( البعض اختار اعمال والبعض اختار حكومة واألغلب قال اعمال )

س٢: عن أحداث 
ج٢: الخيارات:

١- السنة القادمة
٢- ٣ أشهر

٣-  اخر شهرين 

?Q 1: The type of meeting
:A 1: Options

Business-1
Government of Algeria - 2



Q2: About Events
:A 2: Options

✅ Next year -1
months 2-3

Last two months 3-

A woman in Mecca: امرأة في مكة
تتحدث إلى السائق،وأخبرته  بأنها تريد الذهاب إلى السوق، سألها أين أنت ؟ 

..... بعيد عن املول. 
.She talks to the driver and tells him she wants to go to the mall. Ask her where you are

.Away from the mall

:Computer maintenance :صيانة الحاسب اآللي
البنت لديها ابن،  اسمه مايك،  وخرب لها حاسبها اآللي،  واملشكله كانت في االنترنت.، وحفيدها مارك كان يساعدها 

تتعلم عليه،  واتصلت على الصيانة (موظف الصيانة اسمه ديف):
 The girl had a son, his name was Mike, and her computer was ruined, and the problem

 was in the Internet., And Her grandson Mark was helping her learn about him, and called
:the maintenance (maintenance officer named Dave)

 س١: من الذي علمها استخدام االب توب؟ 
ج١:  حفيدها مارك

س٢:  من علمها صيانة الحاسب؟ 
ج٢: فيصل 

س٢: ما نوع االب توب؟ 
ج٢: الخيارات

✅  Tutch her -١
 tuch mark  -٢

?Q 1: Who taught her using a laptop
A 1:A 1: Her grandson Mark

?Q2: What kind of laptop
A 2: Options

✅  Touch her-1-
mouth mark .2

?Q2: Who taught computer maintenance
A 2: Faisal 

:Professor of Geography: استاذة الجغرافيا
س١:  ماهو ثاني أطول نهر في العالم؟

ج١: 
?Q 1: What is the second longest river in the world

:A 1

:Someone whose mother is sick with kidney failure:شخص أمه مريضة بفشل كلوي
س١: ماهو مرضها؟



ج١: فشل كلوي 
س٢: أين عالجها؟ / أي مستشفى؟ 

ج٢: العاصمة - الرياض-
?Q 1: What is her illness

A 1: renal failure
 /Q2: Where to treat it

?Any hospital
- A 2: The capital - Riyadh

Someone went to the market to buy a shirt :شخص  ذهب للسوق لشراء قميص
س١: أين مكان املحادثة؟ 

ج١:  
س١: مالشيئ الصحيح  ؟

ج٢: الخيارات: 
١-  أنه ال يحب اللون األزرق

?Q 1: Where is the conversation
:A 1

?Q 1: Correct corrector
:A 2: Options

He does not like blue .1

:Osama wants to do research, or project  :أسامة  يريد أن يعمل بحث، أو عرض
س١:  ماهو عنوان البحث؟ أو نوعه؟ 

ج١:  التاريخ
س٢: ماذا اقترح عليه صديقه؟ 

ج٢: يشاهد البحث على اليوتوب . 
س٣: عن ماذا كان يبحث؟ 

ج٣: صور وفيديوهات لم تستخدم من قبل.
?Q 1: What is the title of the research? Or type

History:C
?Q2: What did his friend suggest

.A 2: Watch the search on Youtube 
?Q3: What was he searching for 

.A3: pictures and videos have not been used before 

 Someone wants to visit his grandparents.شخص يريد أن يزور أجداده في العطلة األسبوعية
.on the weekend

س١: أين يريد الذهاب في العطلة األسبوعية؟ 
ج١: عند جده وجدته.

س٢:ملاذا الفتاة لم تزور أجدادها من زمان؟ 
ج٢:  ألنها ليست في نفس املدينة.

س٣: من ينصحهم دائما لزيارة أجدادهم ؟ 
ج٣: معلمهم.



?Q 1: Where do you want to go on weekends
.A 1: When his grandfather and grandmother

?Q 2: Why did the girl not visit her ancestors from time
.A 2: It is not in the same town

?Q 3: Who always advises them to visit their ancestors
A 3: Their teacher

:Conversation in the shop of sportswear:محادثة في محل مالبس رياضية
طلبت قميص لونه أبيض ، مقاس متوسط ولكنه ضيق ،  فطلبت  لها مقاس كبير. 

asked for a white shirt, medium size but tight, and I asked for a big size
س١: أين مكان املحادثة؟ 
ج١:  محل مالبس رياضة

س٢: ما لون القميص؟ 
ج٢: أبيض 

س٣:  ماملقاس املناسب لها؟ 
ج٣:  كبير 

?Q 1: Where is the conversation
A 1: Sportswear shop
?Q2: What color shirt

A 2: White
?Q 3: What is appropriate for her

A 3: Large size

:Conversation Between 3 people : محادثة بني ٣ أشخاص
يتناقشون عن كتاب لدكتور...،  ورأي الدكتور بأنه غير مناسب لألطفال ، ألنه ليس عن الحياة الواقعية. 

 They discuss a book by Dr. ..., and the doctor saw it as inappropriate for children, because
.it is not about real life

س١: أين مكان املحادثة؟ 
ج١: إذاعة الراديو

?Q 1: Where is the conversation
A 1: radio broadcasting

:Conversation about Dammam trip : محادثة عن رحلة الدمام
س١: متى تصل رحلة الدمام ؟ 

ج١: بعد ٣٠ دقيقة .
?Q 1: When will the journey of Dammam arrive

.A 1: After 30 minutes

.Conversation Between Mr : محادثة زهيد مع معلمه عبد الرحمن
زهيد يطلب من معلمه  يراجع له مقالة كتبها،  وتقبل املعلم ذلك بصدر رحب. 

 Zaid asks his mentor to review an article he wrote, and the teacher accepts it with an open
mind

س١: ماذا نفهم من املحادثة؟ 
ج١: زهيد يحب الكتابة 

س٢: مالشيئ الذي ليست من صفات معلمه؟ 



١- ال يتقبل رأي طالبه.ً
?Q 1: What do we understand from the conversation

A 1: Zaid likes to write
?Q 2: Who is not the qualities of a mentor

.does not accept the opinion of his students - 1

محادثة بني شخصني خالد وعائلته سافروا ، ومنزلهم اتحرق:
:Conversation with Khaled's family, and their house burned

س١: من كان في املنزل أثناء الحريق؟ 
ج١: الخيارات:

١- خالد
٢- عائلته 

✅ ٣- ال أحد .
?Q 1: Who was at home during the fire

:A 1: Options
Khalid

His family
.No one .3

 Alone you speak about :وحده تتكلم عن املهارات ، وأنها تتطور مع الوقت وتزيد مع التجارب
skills, they evolve with time and increase with experiences

:Sandwich inventor:مخترع الساندويتش
إلن هو كان يصنع ساندوتشات، ويحب يطبخها،  ثم طورها،  وفتح محل، ويكسب منه مال، وكان يحب أكثر شيء 

ساندوتشات اللحم.
اللورد كان يطلب من خادمه يعد له قطعتي خبز بداخلهم لحم النه كان يحب يلعب لعبه الورق وكان يبي اكل مايكون فيه 

زي كثير عشان يقدر يلعب ، وماتتوصخ االوراق ويديه.
 Because he was making sandwiches, he loved cooking them, then he developed them,

.opened a shop, and made money from him, and he liked something more meat sandwich
 The Lord was asking his servant to prepare two pieces of bread inside of them because he

 loved to play his paper game and he used to eat what he had in it, so that he could play,
.and the leaves and his hands died

س١:ملاذا سمي بهذا االسم؟ 
ج١: الخيارات :

١-ألنه كان يحب الطبخ/ ألنه ماهر في الطبخ 
٢-ألن  الشخص كان يحب يأكل لحم بداخل قطعتني خبز.

٣- ألن اللورد هو الذي اخترعه.
٤- ألن فيه خضار

( اختالف كبير بني االجابات ، واألغلب قال ان االجابة بني ٢ او ٣) 
Q 1: Why is this name called?

A 1: Options:
1-because he liked cooking/He skilled cook.

 /
2 - Because the person loved to eat meat in two pieces of bread

3. Because it was the Lord who invented it



4 - because it has vegetables

 The group moved from place to place: مجموعه انتقلت من مكان الى مكان
 اعالن بالطائرة: على الركاب الذاهبني من لندن إلى اكسفورد  يتوجهون من منصة ٢ إلى

 منصة٣
Airline announcement: Passengers traveling from London to Oxford head from Platform 2 

to Platform 3
 س١: ماهو املكان؟/ ماملطلوب منهم يفعلون ؟

ج١: الخيارات
Oxford1-  ينتقلون إلى- 

-2- ينتقلون إلى لندن
 -3- ينتقلون إلى منصة٢

✅ -4-  ينتقلون إلى منصة٣
?Q 1: What is the place? / What do you want them to do

A 1: Options
-Oxford move to -1

-Moving to London -2
-They move on to platform 2 -3
✅ ,They move to Platform 3- 4

شخص يتحدث مع صديقه بأنه  محتاج يأخذ غفوة بعد الدوام
 لكن صديقة يقوله بس عندنا اجتماع الساعة ٧ املساء، يضحك ويقوله:  أعلم  اكيد سوف احضره.

 Someone talking to his friend as a needy person takes a nap after the day but a friend tells
.him, but we have a meeting at 7 pm, laughing and saying, "I know I will certainly bring him

س١: ماذا يريدون أن يفعلوا بعد العمل؟ 
ج١: الخيارات :

١-يأخذ غفوة
٢- يذهبوا للعمل / االجتماع << سبب االختيار (السؤال حاط صيغة جمع؟ فاالرجح إن الجواب يكون االجتماع ألن 

الغفوة فقط شخص واحد  منهم اللي قال باخذها )
( مالحظة / اختلفوا في االجابات).

س٢:  في أي وقت االجتماع؟ 
ج٢:  في ٧ مساء .

?Q 1: What do they want to do after work
:A 1: Options

Take a nap .1
the meeting/Go to work .2

?Q2: Anytime meeting
.A 2: At 7 pm

:Conversation in a restaurant:محادثة في مطعم



محادثه بني شخصني ، ويعدد له  طماطم خبز خيار،  ويرد الشخص الثاني:  لدينا  خلطات خاصة،  لدينا قائمة طعام 
خاصة، ويعدد له طلبات قائمة الطعام املوجوده  

 A conversation between two people, and his tomato and  bread and cucumber   the
 second person is given: We have special mixes, we have a special menu, and enumerate

his existing menu requests.
س١: أين املحادثة ؟ 

ج١: الخيارات :
✅ ١- املطعم 

٢- البقالة 
٣- السوق 

?Q 1: Where is the conversation
:A 1: A 1: Options

✅ The restaurant -1 
grocery store - 2 

The market .3 

محادثة: 
س١: ماذا يعني املتحدث؟ 

ج١: الخيارات 
١-ال يقدم إريك عرضا 

٢-ال يقبل إزيك هذا العرض 
٣-ال يقدم السيد كارتر عرضا 
٤- ال يقبل السيد كارتر عرضا

Q1:What the speaker mean : 
A 1: Options

Eric doesn’t make an offer
Eric doesn’t accept the offer

Mr.Carter doesn’t make an offer
Mr.Carter doesn’t accept the offer✅

محادثة بني صديقني في املسبح:
 شخص وصديقه يتحدثون:  قال االول للثاني تعال معي للسباحة،  قال:  انا محرج ألستطيع أن أذهب معك  ألني ال

أستطيع السباحة
Someone and a friend are talking: "I said to the second, Come with me to the swimming 

pool," he said, "I'm embarrassed to go with you because I can not swim 

 س١: ملاذا آدم كان محرج؟
ج١: ألنه ال يعرف السباحة

Q1:Why does Adam embarrassed ???
C1:Because he doesn’t know how to swim

 Makkahمكه:
  س١: أين يريد أن يسافر؟

   ج١:الخيارات



✅  ١-مكة
٢- املدينه

Q 1: Where does he want to travel?
A 1: Options

1-Mecca
2 - Medina

:The Wild Journeyالرحلة البرية
س١: لوازم جيدة للبيئة؟

ج ١: وأطباق قابلة إلعادة االستخدام
س٢:مالذي ينبغي فعله عند تحضير االكل أو  عند حفظ االكل قبل موعد الرحلة ؟

ج٢:الخيارات:
١-في مبردات

٢-وضعت مربع
✅ ٣-في الثالجة  

Supplies good for environment ؟س١:
reusable caps and dishes:ج١ 

Q2: What should be done when preparing food or when eating before the date of the trip?
A 2: Options:

1-in coolers
-٢Square laid 

-٣In the refrigerator ✅

:Girl can not read, use technology :فتاة ال تستطيع القراءاة ، وتستعمل التكنولوجيا 
س١:

ج١: ال تستطيع القراءة 
:Q 1

A 1: You can not read 

 
 


